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MORTO EM. COMBA'l'E

Um oriff io no 0550 frontal enseja a conclusao
de que 0 oficial teria sido morto em combale.
As caracteris ticas cia arcada demaria, por
sua vez, apontam qu e 0 ant.igo com batente term
cerea de 50 a 60 anos d idade. Isso e
tro
indicio de sua possive! condiclio de comandan
te do. tortaleza, pois sendo WD velho ofIctal, cIe
veria ocupal' uma posiQiio importante no hiSt 6
rico arraial.
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urn laboratorio dos Estados Unidos .
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condecora<;oes que hONia ganho E ntre as me
dalhas, destaca-se urna que trazia presa a uma
corrente, pendUl'ada ao pesco!(o, em formato de
cabeca de leao, 0 que, talvez, demonstre q e ete
pertencia a uma f nilia nob re que usava esse
simbolo como brasao ou marca
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lUEDALll\ - 0 esqurlelo do mililar en ontt'lldo nn Fort~ OranJe, em ltamara·
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